
 

 

Druk nr 752-A      
 

SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  

 

IX kadencja 

 

 

D O D A T K O W E  S P R A W O Z D A N I E   

KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie 

ustawy o działach administracji rządowej 

oraz niektórych innych ustaw (druk nr 738). 

 
 

Sejm na 21. posiedzeniu w dniu 19 listopada 2020 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 

regulaminu Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku  nr 752 do Komisji 

Administracji i Spraw Wewnętrznych w celu rozpatrzenia wniosku i poprawek zgłoszonych  

w drugim czytaniu. 

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych po rozpatrzeniu wniosku i poprawek 

na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2020 r. 

     wnosi: 

 

     W y s o k i   S e j m  raczy następujący wniosek i  poprawki: 

 

odrzucić projekt ustawy 

– KP KO 

– odrzucić 

 

Uwaga: przyjęcie wniosku spowoduje bezprzedmiotowość poprawek nr 1–6 

 

 

1) po art. 20 dodać art. 20a w brzmieniu: 

„Art. 20a. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1854) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2a ust. 1 skreśla się wyrazy „ust. 1”; 



 2) art. 28a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 28a. Na stanowisko podsekretarza stanu, dyrektora lub zastępcy 

dyrektora kierującego departamentem, biurem lub komórką 

równorzędną w urzędzie obsługującym ministra właściwego 

do spraw zagranicznych, może zostać powołany członek 

personelu dyplomatyczno-konsularnego albo inna osoba, 

którzy spełniają dodatkowo wymagania określone w art. 53  

ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.”;”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

2) po art. 45 dodać art. 45a w brzmieniu: 

„Art. 45a. W ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) użyte w art. 7 w ust. 2, w art. 9 w ust. 8, w art. 11 w ust. 1 i 3–6, w art. 12 w ust. 3, w 

art. 12b w ust. 2 i 3, w art. 15 w ust. 6 w zdaniu pierwszym i drugim, w art. 16 w ust. 

1–3, w art. 21, w art. 22, w art. 23 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 32 

w ust. 1, 1a, 3 i w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 32a w ust. 1 oraz w 

art. 36 w ust. 4 i 6–9, w różnym przypadku, wyrazy „ minister właściwy do spraw 

kultury fizycznej” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami 
„ Prezes Narodowego Centrum Sportu”; 

2) w art. 9: 

a) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) łączyć tej funkcji z pracą na rzecz urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw kultury fizycznej lub Narodowego Centrum Sportu w 
ramach stosunku pracy albo na podstawie umowy cywilnoprawnej;”, 

b) w ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) wykonuje pracę na rzecz urzędu obsługującego ministra właściwego do 

spraw kultury fizycznej lub Narodowego Centrum Sportu,”; 

3) w art. 11 ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

„2a. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej w sportach, w których nie działają 

międzynarodowe federacje sportowe uznane przez Międzynarodowy Komitet 

Olimpijski, kierując się wysoką popularnością i poziomem rozwoju danego 

sportu, a także zasięgiem działania międzynarodowych federacji sportowych oraz 

ich udziałem w systemie walki z dopingiem w sporcie, może określić, w drodze 

rozporządzenia, wykaz międzynarodowych federacji sportowych, do których 

przynależność stwarza możliwość uzyskania zgody Prezesa Narodowego 
Centrum Sportu na utworzenie polskiego związku sportowego.”; 

4) po rozdziale 3 dodaje się rozdział 3a w brzmieniu: 

„Rozdział 3a 

Prezes Narodowego Centrum Sportu 

Art. 15a. 1. Prezes Narodowego Centrum Sportu jest centralnym organem 

administracji rządowej właściwym w sprawach kultury fizycznej. 

2. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej sprawuje nadzór nad 

działalnością Prezesa Narodowego Centrum Sportu. 

3. Do zakresu działania Prezesa Narodowego Centrum Sportu należy: 

1) opracowywanie projektów aktów normatywnych dotyczących kultury 
fizycznej; 



2) podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach indywidualnych z zakresu 
kultury fizycznej określonych w ustawach; 

3) opracowywanie, organizowanie i inicjowanie szkoleń w zakresie spraw 

dotyczących kultury fizycznej; 

4) upowszechnianie standardów etyki w sporcie, w tym zwalczania 
negatywnych zjawisk w sporcie; 

5) prowadzenie współpracy z organizacjami międzynarodowymi w 

sprawach związanych ze sportem; 

6) prowadzenie działań popularyzujących i promujących sport oraz 

aktywność fizyczną, w szczególności wśród dzieci, młodzieży i osób 

niepełnosprawnych; 

7) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej 

rekomendacji dotyczących sposobu wykorzystania środków 

budżetowych oraz środków funduszy, których dysponentem jest 

minister właściwy do spraw kultury fizycznej, przeznaczonych na 

dofinansowanie działań z zakresu kultury fizycznej, w tym sportu oraz 
zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie; 

8) opiniowanie założeń i projektów programów działań z zakresu kultury 

fizycznej; 

9) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej 

rekomendacji dotyczących opiniowania nagród specjalnych Prezesa 

Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia sportowe; 

10) zatwierdzanie, za zgodą ministra właściwego do spraw kultury 

fizycznej, planów finansowych i sprawozdań z działalności instytucji 

gospodarki budżetowej – Centralnego Ośrodka Sportu; 

11) wnioskowanie o przyznanie nagród pieniężnych i wyróżnień osobom 

fizycznym za wybitne osiągnięcia sportowe oraz odznak, wyróżnień i 

nagród pieniężnych trenerom oraz innym osobom wyróżniającym się 

szczególną aktywnością i uzyskującym wybitne osiągnięcia w 

działalności w zakresie sportu; 

12) wnioskowanie o zlecenie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji zadań 

w zakresie kultury fizycznej w ramach programów Unii Europejskiej 

dotyczących kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu; 

13) współpraca z Polskim Komitetem Olimpijskim i Polskim Komitetem 
Paraolimpijskim; 

14) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie uprawiania i 

organizowania sportu i jego promocji oraz upowszechniania kultury 

fizycznej i aktywności fizycznej społeczeństwa; 

15) przyjmowanie wniosków w sprawie wysokości dotacji podmiotowej z 

budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie działalności 

bieżącej, zatwierdzanie, za zgodą ministra właściwego do spraw 

kultury fizycznej, rocznego planu finansowego, rocznego sprawozdania 

finansowego, projektów rocznych i wieloletnich planów działania oraz 

rocznego sprawozdania z działalności Polskiej Agencji 
Antydopingowej oraz Polskiego Laboratorium Antydopingowego; 

16) sprawowanie nadzoru nad działalnością polskich związków 

sportowych i prowadzenie ich wykazu; 

17) wykonywanie innych zadań z zakresu spraw kultury fizycznej 
zleconych przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej. 



4. Do zadań Prezesa Narodowego Centrum Sportu wykonywanych w imieniu 
ministra właściwego do spraw kultury fizycznej należy: 

1) wykonywanie funkcji organu założycielskiego i sprawowanie nadzoru 

nad instytucją gospodarki budżetowej – Centralnym Ośrodkiem Sportu; 

2) sprawowanie nadzoru, o którym mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 

2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1383), nad 

Instytutem Sportu – Państwowym Instytutem Badawczym; 

3) sprawowanie nadzoru nad fundacjami, których celem statutowym jest 
upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, w tym sportu; 

4) wykonywanie zadań ministra właściwego, o którym mowa w art. 2 pkt 

14 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie 

Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226), w zakresie działu kultura 

fizyczna; 

5) sprawowanie nadzoru nad Polską Agencją Antydopingową oraz 
Polskim Laboratorium Antydopingowym. 

5. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej może powierzyć Prezesowi 

Narodowego Centrum Sportu zadania z zakresu udzielania: 

1) dofinansowania, o którym mowa w art. 133 ust. 4 ustawy z dnia 26 

października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 oraz z 2020 r. poz. 1492); 

2) dofinansowania realizacji zadań, o których mowa w art. 86 ust. 4 

ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 

r. poz. 847 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 1492); 

3) finansowania lub dofinansowania, o których mowa w art. 89 ust. 4 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach 

wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS- CoV 2 
(Dz. U. poz. 695, 875, 979, 1086, 1423 i 1493); 

4) dofinansowania, o którym mowa w art. 12a ustawy z dnia 20 marca 

2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
2171). 

6. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej, w zakresie zadań 

realizowanych w jego imieniu, może wydawać Prezesowi Narodowego 

Centrum Sportu polecenia dotyczące podjęcia określonych czynności oraz 

żądać informacji z ich zakresu. Polecenia nie mogą dotyczyć rozstrzygnięć 
w sprawach indywidualnych. 

7. Polecenia, o których mowa w ust. 6, wydane ustnie, wymagają 

potwierdzenia na piśmie. 

Art. 15b. 1. Prezesa Narodowego Centrum Sportu powołuje Prezes Rady Ministrów, na 

wniosek ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, spośród osób 

wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. 

2. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Narodowego Centrum Sportu, z 

własnej inicjatywy albo na wniosek ministra właściwego do spraw kultury 

fizycznej. 

3. Stanowisko Prezesa Narodowego Centrum Sportu może zajmować osoba, 

która: 

1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny; 

2) jest obywatelem polskim; 

3) korzysta z pełni praw publicznych; 



4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo 
lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

5) posiada kompetencje kierownicze; 

6) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do 

właściwości Prezesa Narodowego Centrum Sportu. 

4. Informację o naborze na stanowisko Prezesa Narodowego Centrum Sportu 

ogłasza się przez umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie 

dostępnym w siedzibie Narodowego Centrum Sportu oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej Narodowego Centrum Sportu i Biuletynie Informacji 

Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie powinno 
zawierać: 

1) nazwę i adres Narodowego Centrum Sportu; 

2) określenie stanowiska; 

3) wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa; 

4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku; 

5) wskazanie wymaganych dokumentów; 

6)  termin i miejsce składania dokumentów; 

7) informację o metodach i technikach naboru. 

5. Termin, o którym mowa w ust. 4 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od 

dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

6. Nabór na stanowisko Prezesa Narodowego Centrum Sportu przeprowadza 

zespół, powołany przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, 

liczący co najmniej 3 osoby, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię 

wyłonienia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia się spełnienie 
przez kandydata wymogów, o których mowa w ust. 3 pkt 5 i 6. 

7. Ocena, o której mowa w ust. 6, może być dokonana na zlecenie zespołu 

przez osobę niebędącą członkiem zespołu, która posiada odpowiednie 
kwalifikacje do dokonania tej oceny. 

8. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 7, mają obowiązek 

zachowania w tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o 
stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru. 

9. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których 

przedstawia ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej. 

10. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający: 

1) nazwę i adres Narodowego Centrum Sportu; 

2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę 
kandydatów; 

3) imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów 

uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań 
określonych w ogłoszeniu o naborze; 

4) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru; 

5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia 
kandydata; 

6) skład zespołu. 

11. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w 

Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Sportu i Biuletynie 



Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja o 
wyniku naboru zawiera: 

1) nazwę i adres Narodowego Centrum Sportu; 

2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór; 

3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca 

zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo 
informację o niewyłonieniu kandydata. 

12. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne. 

Art. 15c. 1. Wiceprezesa Narodowego Centrum Sportu powołuje minister właściwy do 

spraw kultury fizycznej, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i 

konkurencyjnego naboru. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej 

odwołuje wiceprezesa Narodowego Centrum Sportu, na wniosek Prezesa 

Narodowego Centrum Sportu. 

2. Zespół przeprowadzający nabór na stanowisko wiceprezesa Narodowego 
Centrum Sportu powołuje Prezes Narodowego Centrum Sportu. 

3. Do naboru na stanowisko wiceprezesa Narodowego Centrum Sportu stosuje 

się odpowiednio przepisy art. 15b ust. 3–12. 

Art. 15d. 1. Prezes Narodowego Centrum Sportu wykonuje zadania przy pomocy 
Narodowego Centrum Sportu. 

2. Organizację Narodowego Centrum Sportu określa statut nadany, w drodze 

zarządzenia, przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.”; 

5) w art. 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Polski Komitet Olimpijski współpracuje z ministrem właściwym do spraw 

kultury fizycznej oraz Prezesem Narodowego Centrum Sportu w zakresie 

sportu.”; 

6) w art. 29: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej, z własnej inicjatywy albo 

na wniosek Prezesa Narodowego Centrum Sportu, może dofinansowywać 

uprawianie lub organizowanie sportu oraz jego promocję.”, 

b) w ust. 1a wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„W ramach zadań, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw 

kultury fizycznej, z własnej inicjatywy albo na wniosek Prezesa 

Narodowego Centrum Sportu, może udzielić instytucji gospodarki 

budżetowej pod nazwą Centralny Ośrodek Sportu, dla której jest organem 

założycielskim, dotacji celowej z budżetu państwa z części, której 

dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej, na 

realizację zadań publicznych związanych z zapewnieniem warunków 

organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych do szkolenia sportowego 

w zakresie:”, 

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej, z własnej inicjatywy albo 

na wniosek Prezesa Narodowego Centrum Sportu, w zakresie 

dofinansowania zadań związanych z przygotowywaniem kadry narodowej 

do udziału w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, 

igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy, 

może zlecać polskim związkom sportowym, Polskiemu Komitetowi 

Olimpijskiemu i Polskiemu Komitetowi Paraolimpijskiemu realizację zadań 



publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert, o którym mowa w 

art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057). Przepisy art. 47 

i art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stosuje 

się odpowiednio.”; 

7) art. 29a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 29a. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej, z własnej inicjatywy albo na 

wniosek Prezesa Narodowego Centrum Sportu, może zlecić Fundacji 

Rozwoju Systemu Edukacji, będącej fundacją Skarbu Państwa, realizację 

zadań w zakresie kultury fizycznej w ramach programów Unii Europejskiej 

dotyczących kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Na realizację tych 

zadań Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji otrzymuje dotację celową z 

części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do 
spraw kultury fizycznej.”; 

8) w art. 32 uchyla się ust. 2; 

9) w art. 34: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej przyznaje nagrody pieniężne 

i wyróżnienia z własnej inicjatywy albo na wniosek Prezesa Narodowego 
Centrum Sportu lub polskiego związku sportowego.”, 

b) ust. 3n otrzymuje brzmienie: 

„3n. W szczególnie uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw 

kultury fizycznej, z własnej inicjatywy albo na wniosek Prezesa 

Narodowego Centrum Sportu, może przyznać dodatkową nagrodę osobie, 

która w wyniku dyskwalifikacji innych zawodników za doping w sporcie 
uzyskała lepsze miejsce od miejsca, za które już została nagrodzona.”; 

10)  w art. 35 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej przyznaje odznaki, wyróżnienia i 

nagrody pieniężne z własnej inicjatywy albo na wniosek Prezesa Narodowego 

Centrum Sportu, organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, 

związku sportowego lub polskiego związku sportowego, a w przypadku odznak 
również na wniosek uczelni lub instytutu badawczego.”.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

3) po art. 55 dodać art. 55a w brzmieniu: 

„Art. 55a. W ustawie z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1872) wprowadza się następujące zmiany: 

1) użyte w art. 7 w ust. 2 w pkt 3 i 6 oraz w ust. 4, w art. 10 w ust. 4, w art. 11 w ust. 4 i 

8, w art. 17 w ust. 2 w pkt 2 i w ust. 4, w art. 34 w ust. 2 i 3, w art. 47, w art. 47d w 

ust. 2 w pkt 3 i 6 oraz w ust. 4, w art. 47g w ust. 4, w art. 47h w ust. 4 i 8, w art. 47n 

w ust. 2 w pkt 2 i w ust. 4, w art. 47u w ust. 2 i 3, w różnym przypadku wyrazy 

„ minister właściwy do spraw kultury fizycznej” zastępuje się użytymi w odpowiednim 
przypadku wyrazami „ Prezes Narodowego Centrum Sportu”; 

2) w art. 10: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Dyrektora Agencji powołuje i odwołuje Prezes Narodowego Centrum 

Sportu za zgodą ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, po 
zasięgnięciu opinii Rady Agencji.”, 



b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W razie śmierci lub odwołania Dyrektora Agencji, do czasu powołania jego 

następcy, funkcję Dyrektora Agencji pełni zastępca Dyrektora Agencji 

wskazany przez Prezesa Narodowego Centrum Sportu za zgodą ministra 
właściwego do spraw kultury fizycznej.”; 

3) w art. 11: 

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Informację o naborze na stanowisko Dyrektora Agencji ogłasza się przez 

umieszczenie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Narodowego 

Centrum Sportu oraz na jego stronach podmiotowych Biuletynu Informacji 

Publicznej ogłoszenia o naborze, które zawiera:”, 

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Umieszczenie na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej 

Narodowego Centrum Sportu ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego 

naboru jest bezpłatne. 

3. Termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od 

dnia umieszczenia ogłoszenia o naborze na stronie podmiotowej Biuletynu 

Informacji Publicznej Narodowego Centrum Sportu.”, 

c) w ust. 10 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji na stronie 

podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Narodowego Centrum Sportu, 

która zawiera:”; 

4) w art. 15: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Prezes Narodowego Centrum Sportu za zgodą ministra właściwego do 

spraw kultury fizycznej powołuje i odwołuje członków Rady Agencji, a 

także stwierdza ustanie ich członkostwa w Radzie Agencji, z tym że 

powołanie członków, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1–4, następuje na 

wniosek organów lub podmiotu, których są przedstawicielami.”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku odwołania członka Rady Agencji lub stwierdzenia ustania 

jego członkostwa w Radzie Agencji, Prezes Narodowego Centrum Sportu 

za zgodą ministra właściwego do spraw kultury fizycznej powołuje nowego 
członka Rady Agencji na okres do końca jej kadencji.”; 

5) w art. 31 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Projekt rocznego planu finansowego Agencji, po zaopiniowaniu przez Radę 

Agencji i zatwierdzeniu przez Prezesa Narodowego Centrum Sportu za zgodą 

ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, jest przekazywany ministrowi 

właściwemu do spraw finansów publicznych w trybie określonym w przepisach 
dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej. 

3. Podstawę gospodarki finansowej Agencji w okresie od 1 stycznia do dnia 

zatwierdzenia przez Prezesa Narodowego Centrum Sportu za zgodą ministra 

właściwego do spraw kultury fizycznej rocznego planu finansowego Agencji 
stanowi projekt tego planu.”; 

6) w art. 33 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Decyzję w sprawie podziału wyniku finansowego Agencji za rok obrotowy 

podejmuje, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz po przedstawieniu 

propozycji przez organy Agencji, Prezes Narodowego Centrum Sportu za zgodą 

ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.”; 



7) w art. 34 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Roczne sprawozdanie finansowe Agencji zatwierdza Prezes Narodowego 
Centrum Sportu za zgodą ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.”; 

8) w art. 38: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Prezes Narodowego Centrum Sportu za zgodą ministra właściwego do 

spraw kultury fizycznej powołuje i odwołuje członków Panelu, a także 

stwierdza ustanie ich członkostwa w Panelu, po zasięgnięciu opinii Rady 

Agencji.”, 

b)  ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku odwołania członka Panelu lub stwierdzenia ustania jego 

członkostwa w Panelu, Prezes Narodowego Centrum Sportu za zgodą 

ministra właściwego do spraw kultury fizycznej powołuje nowego członka 
Panelu na okres do końca jego kadencji.”; 

9) w art. 47g: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Dyrektora Laboratorium powołuje i odwołuje Prezes Narodowego 

Centrum Sportu za zgodą ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, 
po zasięgnięciu opinii Rady Laboratorium.”, 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W razie śmierci lub odwołania Dyrektora Laboratorium, do czasu 

powołania jego następcy, funkcję Dyrektora Laboratorium pełni zastępca 

Dyrektora Laboratorium wskazany przez Prezesa Narodowego Centrum 

Sportu za zgodą ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.”; 

10) w art. 47h: 

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Informację o naborze na stanowisko Dyrektora Laboratorium ogłasza się przez 

umieszczenie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Narodowego 

Centrum Sportu oraz na jego stronie podmiotowej Biuletynu Informacji 
Publicznej ogłoszenia o naborze, które zawiera:”, 

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Umieszczenie na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej 

Narodowego Centrum Sportu ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego 
naboru jest bezpłatne. 

3. Termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od 

dnia umieszczenia ogłoszenia o naborze na stronie podmiotowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Narodowego Centrum Sportu.”, 

c) w ust. 10 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji na stronie 

podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Narodowego Centrum Sportu, 
która zawiera:”; 

11) w art. 47l: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Prezes Narodowego Centrum Sportu za zgodą ministra właściwego do 

spraw kultury fizycznej powołuje i odwołuje członków Rady Laboratorium, 

a także stwierdza ustanie ich członkostwa w Radzie Laboratorium, z tym że 

powołanie członków, o których mowa w art.47j ust. 2 pkt 1 i 2, następuje 

na wniosek organów, których są przedstawicielami.”, 



b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku odwołania członka Rady Laboratorium lub stwierdzenia 

ustania jego członkostwa w Radzie Laboratorium, Prezes Narodowego 

Centrum Sportu za zgodą ministra właściwego do spraw kultury fizycznej 

powołuje nowego członka Rady Laboratorium na okres do końca jej 

kadencji.”; 

12) w art. 47s ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3. Projekt rocznego planu finansowego Laboratorium, po zaopiniowaniu przez 

Radę Laboratorium i zatwierdzeniu przez Prezesa Narodowego Centrum Sportu 

za zgodą ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, jest przekazywany 

ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w trybie określonym w 

przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej. 

4. Podstawę gospodarki finansowej Laboratorium w okresie od 1 stycznia do dnia 

zatwierdzenia przez Prezesa Narodowego Centrum Sportu za zgodą ministra 

właściwego do spraw kultury fizycznej rocznego planu finansowego 
Laboratorium stanowi projekt tego planu.”; 

13) w art. 47t ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Decyzję w sprawie podziału wyniku finansowego Laboratorium za rok obrotowy 

podejmuje, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz po przedstawieniu 

propozycji przez organy Laboratorium, Prezes Narodowego Centrum Sportu za 

zgodą ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.”; 

14) w art. 47u ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Roczne sprawozdanie finansowe Laboratorium zatwierdza Prezes Narodowego 
Centrum Sportu za zgodą ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.”.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

4) w art. 60 po pkt 5 dodać pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) po art. 61a dodaje się art. 61b w brzmieniu: 

„Art. 61b. 1. Centrum oraz instytuty Sieci mogą realizować zadania służące zapobieganiu 

lub łagodzeniu sytuacji kryzysowych wywołanych rozprzestrzenianiem się 
choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2. 

2. Źródłem finansowania zadań, o których mowa w ust. 1, jest Fundusz 

Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 

marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478 i 1747). 

3. Minister właściwy do spraw gospodarki może zlecić realizację zadań, o 
których mowa w ust. 1: 

1) Centrum lub 

2) instytutom Sieci, lub 

3) wspólnie przez podmioty, o których mowa w pkt 1 lub 2 

– przekazując środki na ich realizację.  

4. Prezes może zlecić instytutom Sieci realizację zadań, o których mowa w ust. 

1, zleconych Centrum na podstawie ust. 3, przekazując na ich realizację 

środki otrzymane od ministra właściwego do spraw gospodarki na 

podstawie umów w sprawie realizacji zadań, o których mowa w ust. 1. 



Prezes może zlecić realizację tych zadań wspólnie przez instytuty Sieci albo 
przez Centrum wspólnie z instytutem lub instytutami Sieci. 

5. Minister właściwy do spraw gospodarki zawiera odpowiednio z Centrum 

lub instytutami Sieci umowy w sprawie realizacji zadań, o których mowa w 
ust. 1. 

6. Umowy, o których mowa w ust. 5, określają w szczególności: 

1) zakres zadań; 

2) warunki i tryb przekazywania środków na realizację zadań; 

3) czas trwania umowy; 

4)  zakres sprawozdawczości i obowiązki sprawozdawcze; 

5) warunki zwrotu środków; 

6) warunki rozwiązania umowy; 

7) sposób rozliczenia.  

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Prezes zawiera z instytutami Sieci 

umowy w sprawie realizacji zadań, o których mowa w ust. 1. Przepis ust. 6 
stosuje się odpowiednio.  

8. Centrum albo instytut Sieci prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową 

środków otrzymanych na podstawie umów, o których mowa odpowiednio 
w ust. 6 albo 7.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

5) w art. 98 ust. 2 nadać brzmienie: 

„2. Podsekretarz stanu jest obowiązany do złożenia Prezesowi Rady Ministrów, w 

terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu, pisemnego oświadczenia 

o spełnianiu wymagań określonych w art. 53 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 39.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

6) w art. 106 ust. 1 i 2 nadać brzmienie: 

„1. Postępowania w sprawie o przyznanie pomocy finansowej, o której mowa w art. 35 

ust. 1 i w art. 35a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 59, wszczęte i niezakończone decyzją 

ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszego przepisu, prowadzone dotychczas 

przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, prowadzi z dniem wejścia 
w życie niniejszego przepisu minister właściwy do spraw rozwoju wsi. 

2. W przypadku wydania przed dniem wejścia w życie niniejszego przepisu przez 

ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego decyzji w sprawach określonych 

w ust. 1 właściwym do uchylenia, zmiany i stwierdzenia nieważności takiej decyzji 

oraz do wznowienia postępowania zakończonego taką decyzją jest minister właściwy 
do spraw rozwoju wsi.”. 

– KP PiS 

– przyjąć 

Warszawa, dnia 19 listopada 2020 r. 
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